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Generelle produktfakta:


Bademiljø Nevada dusjkabinett produseres av INR for Bademiljø AS



Herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2). Front i 6 mm glass, og bakvegger i 4 mm glass.



Profiler i eloksert aluminium.



Hjulsett for dører er produsert i plast, aluminium, og kulelager i rustfritt stål



Tetningslister i PVC-plast.



Skruer i rustfritt, syrefast stål.



Forsegling mellom profiler og glass med silikon.



Dusjkar i støpemarmor, bestående av 80% mineralpulver og 20% polyesterbasert
bindemiddel og farge. Karet er belagt med polyesterbasert gelcoat, med en tykkelse på ca 0,6
mm. Bena på dusjkaret består av aluminium, forsinket stål og plast.



Avløpssett i PVC-plast og forkrommet plast, gummipakninger.



Dusjsett i forkrommet stål/messing og plast.



Dekkpropper i plast.

Gjenvinning:
Alle deler i glass, aluminium og plast kan gjenvinnes.
Fremgangsmåte:
Demonter produktet og separer glass fra aluminiumsprofiler ved å knuse glasset. (NB! Bruk
beskyttelsesbriller). Kildesorteres.

Vedlikehold:
Tettelister byttes ved behov, service-kit finnes. Dørhjul smøres ca 1 gang pr år. (Silikonbasert fett)
Skader i dusjkarets overflate kan repareres med egne reparasjonssett, disse fåes på forespørsel hos
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Renhold:
Rengjøringsprodukter beregnet for bad, eller varmt vann tilsatt oppvaskmiddel, og børste. For
enklere renhold kan glass- og kar med fordel behandles med bil-/båtvoks. Tips! Skrap glassveggene
med en dusjnal etter bruk.
Skulle glassene være svært tilsmusset, anbefaler vi eddikbaserte rengjøringsprodukter. Vær forsiktig
med rengjøringssvamper, disse kan gi stygge riper i glass, på profiler og forkrommede og børstede
detaljer.
Med store kalkmengder i vannet bør dusjhoder demonteres ved behov og bløtlegges i varmt vann
tilsatt eddik.
Unngå: Rengjøringsmidler med skure-effekt, eller som inneholder løsemidler! Eks. Klorin, syre og
ammoniakkholdige vaskemidler.

Garanti:
Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Garantien omfatter:
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

Garantien omfatter ikke:
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte
slitasjeskader.
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